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Warming up 
 
Het eerste nummer van 2010 verscheen veel te laat. We willen het blad binnen 3 
weken na de deadline voor het inleveren van de kopij bij de lezers krijgen. Het bevalt 
me niet dat dit niet is gelukt en ik ga er alles aan doen om te zorgen dat dit niet vaak 
meer gebeurt. Deze keer lukt het denk ik wel. 
 
We kunnen wel tevreden zijn over de medewerking van de vaste medewerkers. De 
kopij komt steeds goed verzorgd en vooral ook op tijd binnen. Daardoor hebben we 
weer een goed gevuld blad kunnen samenstellen. 
 
Voor het eerste elftal is het zaak om in de derde klasse te blijven. Het moet kunnen 
lukken, maar het wordt niet makkelijk. Misschien wel pas via nacompetitie. Dan gaat 
het volgend seizoen gegarandeerd beter worden. Drie punten in Helmond was een 
flinke stap. 
 
Er kunnen met name bij de jeugd ook nog kampioenen komen.  
Wij wensen iedereen een mooi slot van het seizoen toe, een gezellige afsluiting en 
daarna een mooi WK. 
 
We komen voor de zomervakantie nog een keer uit. 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn: 12 juni 2010.  
 
Veel leesplezier. 
 
Namens de redactie, 
 
Geert Biesterbos 
hoofdredacteur 
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zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rksv Volkel. De redactie behoudt zich het recht voor 
artikelen niet te plaatsen of in te korten. Klachten over bezorging gaarne doorgeven bij de redactie. 
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Organisatie 
 
Bestuur 
Voorzitter Pierre Hutjens Antoniusstraat 21 Volkel 0413-273952 
Secretaris  Ton van Hooff Eikenwal 101A  Uden 0413-265734 
Penningmeester Rob van Beem Leeuwstraat 6  Volkel 0413-261451 
Sponsoring & vicevoorzitter Marcel vd Bergh Muntmeester 49 Uden 0413-256961 
Wedstrijdsecretaris senioren Harrie Verwegen Tijgerstraat 11  Volkel 0413-274103 
Wedstrijdsecr. jeugd & veteranen Frans van Os Nieuwstraat 22 Volkel 0413-272250 
Sportparkbeheer Henk van Bree Den Akker 51 Uden 0413-266283 
Jeugdafdeling Wim vd Molen Jonkerveld 303 Uden 0413-264840 
 
Jeugdcommissie  
Voorzitter Wim vd Molen Jonkerveld 303 Uden 0413-264840 
Secretaris Bernadette Tensen  Oosterensepad 1 Volkel 0413-273786 
Wedstrijdsecretaris Frans van Os Nieuwstraat 22 Volkel 0413-272250 
Coördinator junioren A/B Eric van Asseldonk Rendierstraat 23 Volkel 0413-273984 
Coördinator junioren A/B Ronnie vd Laar Reestraat 16 Volkel 0413-273015 
Coördinator junioren C/D Hans vd Burgt Hermelijnstraat 36 Volkel 0413-274423 
Coördinator junioren C/D Bart Hendriks Schoof 9 Uden 0413-252764 
Coördinator E-F en 5-jarigen Jan Riepe Eiment 35 Volkel 0413-274267 
Coördinator E-F en 5-jarigen Wilfred van Deursen Nieuwstraat Volkel 0413-274497  
Coördinator meisjes Ria vd Hoogen Eiment 35 Volkel 0413-275841 
Activiteiten Harrie Verwegen Tijgerstraat 11 Volkel 0413-274103 
Coördinatie zaterdag voetbal Rian van Ravenstein Rendierstraat 21 Volkel 06-23392260 
 
Sponsorcommissie 
Lid Marcel vd Bergh Muntmeester 49 Uden 0413-256961 
Lid Rick Verstegen Dasstraat 28 Volkel 06-54303690 
Lid Bart van Lamoen Reestraat 52 Volkel 0413-272641 
Lid Frank Meijer Dasstraat 6 Volkel 0413-273160 
 
Commissie Club van Honderd 
Lid Richard van Goor Kloosterstraat 59 Volkel 0413-273528 
Lid Ad Kuijpers Rudigerstraat 11 Volkel 0413-261451 
Lid Harrie Verwegen Tijgerstraat 11 Volkel 0413-274103 
Lid John Verstegen Eiment 30 Volkel 0413-272399 
Lid Henri Riepe Rendierstraat 21 Volkel 06-54631222 
 
Veteranencommissie 
Voorzitter Frans Raaijmakers Kortestraat 1 Volkel 0413-273065 
Wedstrijdsecretaris Frans van Os Nieuwstraat 22 Volkel 0413-272250 
Penningmeester John Verstegen Eiment 30 Volkel 0413-272399 
 
Trainers 
Hoofdtrainer Frank van Buul Broekstraat 4A Berghem 0412-401811 
2e elftal Arnold van Dijk Wisselstraat 4 Volkel 0413-272036 
B-selectie Sjaak vd Wijst Schepenhoek 315 Uden 0413-267937 
C-selectie Frans Bongers Kloosterstraat 53 Volkel 0413-274325 
C-selectie Ties vd Berg Meerkensweg 9 Volkel 0413-272307 
Keepers Mart Bos Hogerandweg 6B Volkel 0413-274229 
Dames Ton Verbiesen Heggerank 113 Cuijk 0485-322466 
 
Technisch coördinatoren  Jan Jilesen     Tijgerstraat 15 Volkel 0413-274674 
(senioren) Mart vd Berg Dasstraat 36 Volkel 0413-273663 
 
Verzorgers Hans vd Hoogen Eeuwsels 35 Volkel 0413-275841 
 Wim van Tiel Groesplak 2A Zeeland 0486-453073 
 
Clubhuis  Eeuwsels 14 Volkel 0413-273336 
Beheerder Gerald Riepe Dasstraat 43 Volkel 06-10154226 
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Consul Harrie Verwegen Tijgerstraat 11 Volkel 06-22541630 
 
Infolijn rksv Volkel 0413-274085 
 
Infotekst Skyline TV teletekstpagina 628 
 
Website www.rksv-volkel.nl 
WebMaster Ton van Hooff Eikenwal 101A Uden 0413-265734 
Technisch Koen v Duijnhoven Witteweg 4 Volkel 0413-273673 
 
E-mail algemeen info@rksv-volkel.nl 
 
Clubblad 
Hoofdredacteur Geert Biesterbos     L.v.Ravensteinstr 24 Uden 0413-265386 
Layout Harm Banken     Rechtestraat 2 Volkel 0413-274254  
Auteurs Gijs vd Zanden     Biesthoekstr 16 Volkel 0413-273652 
Bezorging Pascal vam Os     Sleutelbloem 13 Boekel 0492-321100 
E-mail clubblad clubblad@rksv-volkel.nl 
 
Postadres Postbus 15 5408 ZG  Volkel 
 
Bankrelatie Rabobank 154900311 
 
Gevonden voorwerpen Gerald Riepe      Eeuwsels 14 Kantine 0413-273336 
 
Ledenadministratie 
Aan- en afmelding Wilma Verstegen Dasstraat 28 Volkel 06-33059089 
Contributie Ton van Hooff Eikenwal 101A Uden 0413-265734 
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Van de voorzitter 
 

Beste sportvrienden 
 
De maand april is al weer bijna ten einde en ook de competitie duurt niet lang meer. 
Nog enkele wedstrijden met als laatste speeldag 09 mei. Voor sommige elftallen is de 
druk er een beetje af maar voor andere worden de laatste wedstrijden cruciaal. Zo 
ook voor ons 1e elftal. Het eerste jaar voetballend in de 3e klasse en helaas in de 
onderste regionen. Maar ik ben er van overtuigd dat de gehele selectie met 
begeleiding er alles aan zal doen om in die 3e klasse te blijven. Het zal niet makkelijk 
worden maar het spel is zeker niet slecht, nu nog een beetje meer geluk. Ik wil dan 
ook iedereen vragen om in deze laatste wedstrijden ons vaandelteam te steunen.  
Zoals ik al zei 09 mei is de laatste speeldag. Zoals gebruikelijk geven we daar een 
speciaal tintje aan zo ook dit jaar. Er zal weer een frietwagen aanwezig zijn samen 
met de discoklanken van DJ Gasserob. Ook onze sponsoren zullen worden uitgenodigd 
om samen met spelers, begeleiding, supporters en vrijwilligers het seizoen op een 
gezellige manier af te sluiten. 
Het seizoen is nog niet afgelopen of er zijn al allerlei dingen die geregeld worden voor 
het volgende seizoen. De elftallen worden samengesteld, het oefenprogramma 
samengesteld en er worden weer leiders en trainers gezocht. Zo wil ik via deze weg 
een oproep doen voor een dames trainer. De dames zijn een leuke groep meiden die 
dinsdags en donderdags trainen en op zondagmorgen spelen. Dit jaar aangevuld met 
een viertal meisjes omdat een aantal vrouwen stoppen. Niet alleen door hun leeftijd, 
maar ook voor het gezin of het werk willen ze wat meer tijd vrij maken. Begrijpelijk 
maar we hopen ze nog vaak op het voetbalveld (en in de kantine) te zien. Zo zoeken 
we ook nog een trainer voor de C-selectie. Maar misschien wel trainers die in 
poulevorm de training verzorgen op de donderdag voor de C-selectie. Meld je aan; 
tenslotte is het niet alleen gezellig maar ook een leuke groep om mee te trainen. 
De kantine heeft ook een metamorfose ondergaan door de aankoop van nieuw 
meubilair. Een warme uitstraling waarmee we de gezelligheid in de kantine nog meer 
willen uitdragen. 
Zo zullen we ook tijdens het WK 2010 alle wedstrijden van het Nederlands elftal 
uitzenden op groot scherm. Er wordt zelfs een tribune gebouwd en een heuse oranje 
sfeer gecreëerd. 
Hou de publicaties op de website, kabelkrant e.d. in de gaten dit wordt één groot 
voetbalfeest.  
Toch zijn er ook mindere momenten waar we als vereniging mee te maken krijgen. Zo 
kregen we het trieste bericht dat ons lid Hendrik Moesse in Suriname was overleden. 
Hendrik was een vrijwilliger die regelmatig zijn wedstrijden floot voor de lagere- en 
jeugdelftallen. We willen de familie veel sterkte toewensen met dit grote verlies en 
zijn Hendrik ontzettend dankbaar dat hij het fluiten van wedstrijden voor ons heeft 
willen doen. 
 
Allemaal heel veel succes op het eind van de competitie en ik hoop samen met jullie 
op 09 mei het seizoen op een plezierige, gezellige manier af te sluiten. 
 
Groeten  
Pierre  
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Jeugdwetenswaardigheden 
 
We zijn de in beslissende fase van de competitie gekomen en we hebben nog 2 teams die 
meedoen voor het kampioenschap. Maar allereerst wil ik de mannen van Kees en Rick een 
geweldig compliment maken voor hun geweldige inzet tijdens de afgelopen wedstrijden, met 
als hoogtepunt de wedstrijd tegen Udi 19. Als je dan met een soort van versterkte B1 weet te 
winnen van een team, dat hoger staat dan Volkel A1, dan toont dat aan dat zowel Kees als 
Rick en  natuurlijk ook de andere trainers en leiders van beide teams op een geweldig goede 
manier met hun jongens bezig zijn.  
De jongens die noodgedwongen langs de kant moeten blijven vanwege langdurige zware 
blessures, die wensen we veel geduld en een voorspoedig herstel toe. 
Veel respect hebben we ook voor de jongens en leiding van de A2, die ondanks hun mindere 
prestaties in staat zijn een goede sfeer vast te houden. Ze blijven zoveel mogelijk trainen, dus 
we houden goede moed dat er ook voor hen betere tijden aanbreken. 
De B1 is safe in hun klasse en ze geven veel steun aan de A1 met hun geweldige inzet en 
natuurlijk hun goede capaciteiten; GEWELDIG MANNEN!! 
Als we naar de andere teams kijken dan zien we dat de C junioren en met name de C1 zeer 
matig presteren met ineens weer een uitschieter, waaruit blijkt dat deze jongens tot veel meer 
in staat moeten zijn. De kunst is nu voor de begeleiding om dat alles wat stabieler te maken 
en voor de jongens om wat meer karakter te tonen. Natuurlijk komt vaak ook het fysieke om 
de hoek kijken maar dan kunnen ze een voorbeeld nemen aan Roy en Rick van Hinthum, 
allebei twee koppen kleiner dan hun tegenstander, maar onverslaanbaar door hun inzet!! 
  
Bij de pupillen blijven de jongens van de D1 goed presteren, alleen hun competitie begint nu 
pas echt met de 4 laatste moeilijke wedstrijden. 
De D2 doen hun best in hun poule. Zij moeten het vaak opnemen tegen jongens die ook 2 
koppen groter zijn, maar dat is met Mike, Jelle en Teun niet zo moeilijk. 
Zij spelen naar hun vermogen leuk voetbal en hebben terwijl ik dit allemaal op schrijf hun 
eerste wedstrijd gewonnen: PROFICIAT!! 
Bij de E-pupillen gaat alles ook goed, alleen weten de mannekes van de E1 de uitzonderlijke 
goede prestaties van vorig seizoen geen vervolg te geven. Hier springt de E3 er uit. Na het 
gelijke spel tegen de Willy’s bleven ze ongeslagen en misschien zijn ze wel op weg naar iets 
heel moois. De E4 maakt een niet zo leuke Voorjaarsreeks mee, daar zij - blijkt nu - hoger zijn 
ingedeeld en alles met ruim verschil verliezen. 
Bij de F pupillen zien we wisselende resultaten. De F1 stelt wel wat teleur, vooral omdat zij 
vaak in een wedstrijd te laat wakker worden en er dan niets meer te herstellen valt. De andere 
teams doen het naar verwachting leuk. Er wordt goed en enthousiast getraind met een grote 
opkomst, wat zeker een compliment voor hun leiders en trainers inhoudt. 
 
Bij de meisjes doet het MB zevental het steeds beter, al was de start niet om over naar huis te 
schrijven, maar nu ze wat gewend zijn aan de manier van spelen zit er volgens Leo toch 
verbetering in. De MC meisjes - een geweldig enthousiaste groep die steeds groter wordt -
spelen leuk voetbal, de sfeer is uitstekend; we hopen dan ook dat deze groep het vol gaat 
houden, zodat we weer een echt meisjes elftal houden. 
 
Een groot aantal teams is naar de Eastern Open geweest. Dit is een internationaal 
jeugdtoernooi gehouden bij verenigingen aan de andere kant van de Middenpeelweg. Soms 
waren de krachtsverschillen wel erg groot, vooral met de buitenlandse verenigingen, maar de 
reacties waren ondanks het minder mooie weer op Paaszaterdag positief, zodat het weer een 
leuke ervaring was voor iedereen die hieraan heeft meegedaan.  
 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn weer in volle gang. In grote lijnen staat de 
organisatie alweer zeker bij de 5 oudste junioren teams en met de rest komt het ook wel weer 
in orde. Binnenkort starten de indelings- gesprekken voor de kleinste mannekes, waar leiders  
en trainers weer hun eigen inbreng hebben. Dit is een goede gewoonte die ieder seizoen terug 
komt. 
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Ter herinnering: 14,15 en 16 mei de Volkel Jeugdtoernooien. 
 
Als laatste gaan onze gedachten uit naar Stien en Frans in deze voor hen zo zeer moeilijke 
periode. We hopen intens dat zij de kracht kunnen vinden om samen sterk te zijn. Namens de 
Jeugdcommissie en alle jongens en meisjes heel veel sterkte de komende tijd. 
 
Namens de Jeugdcommissie, 
Wim van der Molen, Jeugdvoorzitter 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

E2 
 
Op de foto hiernaast de jongens van de E2 die 
mee hebben gedaan aan het Eastern Open en 
daar hun held van PSV hebben ontmoet: 
Balázs Dzsudzsák. 
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SEIZOEN 2009 – 2010 

 
Voor alle leden 

    
Laatste thuiswedstrijd VOLKEL 1  

 

Op:    
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IN DE KANTINE 
 

 

 
 

 
 

 

 

14 Juni Nederland – Denemarken   aanvang: 13.30 u. 

19 Juni Nederland – Japan    aanvang 16.00 u.   

24 Juni Kameroen – Nederland   aanvang 20.30 u. 

 

 

 

 

De kantine is open 1 uur voor aanvang van elke wedstrijd. 

 

 

 

 
 

Hopelijk tot dan !!! 
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Jeugdportret 

                                                                           
 
NAAM       Vince Verhoeven 
ELFTAL       E 1 
LEEFTIJD   11 jaar  
SCHOOL       De Vlieger 
 
1. Hoe lang ben je lid bij RKSV Volkel?  
5 jaar 
 
2. Nu speel je in de E1, hoe goed gaat het met jullie team? 
Eerste helft ging goed, daarna minder, we verloren bijna elke wedstrijd maar met één 
doelpunt verschil. 
 
3. Wat is het aller leukste aan jullie voetbalteam? 
Dat we met zijn alle vrienden zijn. 
 
4. Heb je een vaste plaats(welke)? 
Ik speel rechtsvoor. 
 
5. Heb je al doelpunten gescoord? 
Ja, maar ik weet niet meer hoeveel. 
 
6. Beste, trainer? 
Papa, Johnny Reijnen, Bart Hendriks en Jan Jilesen 
 
7. Favoriete club? 
P.S.V.. 
 
8. Waarom deze club? 
Dat is gewoon de beste club. 
 
9. Jeugdidool? 
Afellay 

 
10. Moeilijkste tegenstander? 
Achates, Ottersum. 
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 11. Mooist voetbalmoment? 
Dat ik samen met Body was geselecteerd om trainingen te volgen bij de K.N.V.B. Dat 
was wel heel bijzonder. 
 
12.  Lachen om? 
Voetbalbloopers op Youtube. 
 
13. Boos om? 
Als iets niet goed lukt, en als het afgelast wordt. 
 
14. Televisie? 
Eredivisielive, Disney XD. 
 
15. Leukste op de computer of playstation? 
Spelletjes en FIFA’10 en GTA. 

 
16. Uit eten?  
Het liefs buffet, want dan kan ik zelf kiezen. 
 
17. Beste voetballer op dit moment? 
Messi 
 
18. Ultieme voetbaldroom? 
Later profvoetballer worden. 
 
19. Als je geen voetballer was geworden, wat had je dan willen doen? 
Tennis. 
 
20. Wie wordt er kampioen? 
Het doet zeer, maar ik denk FC Twente. 
 
21. Is je familie ook sportief ? 
Papa: fietsen en wandelen.  
Mama: fietsen en wandelen. 
Romy: zwemmen. 
Tessa: voetballen en dansen. 
 
22. Wat vond je er van om geïnterviewd te worden? 
Heel gaaf. 
 
Annemarie en Léon bedankt voor de koffie en voor de koek. 
 
 
Tot de volgende keer. 
Groetjes, Marcel.  
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Wie is het? 

 

Naam:      Nitro Ferrari 
Geboorteplaats:     Een echte knoeris, Uje dus 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  verliefd 
Kinderen:      ja en nee 
Huisdieren:     paarden, hond en kippen 
Lengte:      1m85 
Gewicht:      club van 100 
Schoenmaat:     45 
 
Wat doe je in het dagelijkse leven? 
Ploegchef, dus er moet naar mij geluisterd worden. 

 
Heb je daar ook een opleiding voor gehad? 
Iets in het voeder op de MAS. 

 
Wat voor hobby’s heb je? 
Voetballen natuurlijk, paarden, skiën, boerenfeestjes 

 
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit? 
Begonnen bij Udi, na de B was ik zo goed dat ik rechtstreeks naar de A1 van Volkel 
kon. Na de A1 ben ik begonnen in het vierde en langzaam verder afgezakt naar het 
zesde. 

 
Wat waren de hoogtepunten?  
Kampioen met het vijfde. Meer hoogtepunten zijn er niet. 

 
Heb je ook dieptepunten gekend? 
Een eigen goal uit tegen Keldonk. 

 
Heb je nog een andere taak of functie binnen de voetbalclub? 
Heel af en toe nog een pilsje in de kantine drinken maar verder helemaal niks. 

  
Welke club is je favoriete club na Volkel?  
Philips 
 
Wie wordt er kampioen dit jaar? 
Twente 
 
Wie gaat er degraderen? 
RKC 

 
Wie wordt er wereldkampioen? 
Spanje 

 
Wat is je favoriete… 

 
Vakantiebestemming?   
Oostenrijk, zowel in de zomer als in de winter 
Muziek?  
Van Nederlandstalige boerenrock tot Tiësto 
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TV programma?  
Voetbal International 
Internetpagina?  
Marktplaats 
Film?  
Geen 
Boek?   
Ik lees alleen de krant. 
Gerecht?  
Pasta's 
En als je zelf moet koken?  
Friet en frikandellen 

 
Wat zou je nog wel eens ooit willen doen? 

Zweefvliegen  
 
Waar mogen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 

Als er als gynaecoloog opgetreden moet worden. 
 
Hoe ziet jouw favoriete elftal er uit, als je het samen moet stellen met 

Volkelse voetballers? 
In de goal Wim v.d. Locht, rechtsachter Ruud van Nuland, Erik van 
Maasakkers en Adje van Oort centraal achterin, linksback Hans van Nunen, 
linkshalf Tiny van Driel, Eric van Asseldonk mid-mid, rechtshalf Bas v.d. Rijt, 
in de voorhoede Rene Peerenboom, Fred van Asseldonk en Alwin Arts. 

 
Waar heb je een hekel aan? 

Aan de bumperklevers aan de voorkant van de auto op de snelweg. 
 
Met wie zou je wel eens een beschuitje willen eten? 

Nicolette Kluijver 
 
Van wie heb je qua leren voetballen het meeste geleerd? 

Nolleke de kampioenenmaker: Arnold van Dijk 
 
Wat is je beste eigenschap? 

Goed kunnen luisteren 
 
Wat is je slechtste eigenschap? 

Stronteigenwijs  
 
Als jij het voor het zeggen zou hebben binnen de voetbalclub, wat zou er 

dan volgens jou dan (moeten) gaan veranderen? 
Goede velden, het is gewoon een knollentuin eerste klas. 

 
Heb je nog op- en/of aanmerkingen? 

Nee. 
 
De vorige keer waren wij bij Frans Bongers. Frans en Ilona, nog hartelijk bedankt voor 
de mooie antwoorden. 
 
Groetjes, 
Mark en Mark 
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Sponsor Bingo Loterij 
 

Ongetwijfeld hebt u de afgelopen periode regelmatig presentator Humberto Tan 
voorbij zien komen op uw scherm om de Sponsorloterij onder uw aandacht te 
brengen. Ook wij hebben dit opgepakt als voetbalclub en hopen daarbij op uw steun. 
 
Sponsor Loterij voor sport en gezondheid  
De Sponsor Loterij steunt goede doelen op het gebied van sport, gezondheid en 
welzijn en vele clubs en verenigingen. De Sponsor Loterij is op initiatief van 
Humanitas in 1989 opgericht. Samen met de Nationale Postcode Loterij en de 
BankGiro Loterij valt de Sponsor Loterij onder de Holding Nationale Goede Doelen 
Loterijen N.V.  
In totaal werd er in 2005, dankzij de deelnemers die maandelijks met de loterij 
meespelen, 72 miljoen euro omgezet. Hiervan werd ruim 36 miljoen euro verdeeld 
over 33 goede doelen; 6,6 miljoen euro hiervan ging naar ruim 1.500 clubs en 
verenigingen in Nederland. 
 
Hoe werkt de sponsorloterij? 

Uniek aan de Sponsor Loterij is dat deelnemers zelf kunnen kiezen voor welk goed 
doel zij meespelen. 
Eigenlijk is het heel eenvoudig: U koopt een lot en de helft van dit bedrag gaat naar 
de kas van een goed doel. U kunt dit doel zelf kiezen, en vanaf heden kunt u ook rksv 
Volkel aanwijzen als uw keuze. 
 
Elke maand kans op een miljoen!  
Een Sponsorlot kost maar € 8,20 per maand wanneer er vier zondagen in de maand 
zitten, bij 5 Bingozondagen is dit bedrag € 10,25 en er zijn 2 extra trekkingen per 
jaar. Als u dat wilt, gaat de helft van uw inleg rechtstreeks naar rksv Volkel, iedere 
maand opnieuw.  
Als u meespeelt, maakt u elke week kans op fantastische prijzen! Iedere week zijn er 
honderdduizenden euro’s te winnen. En de laatste week van de maand is er zelfs een 
hoofdprijs van 1 miljoen!  
Bij winnende getallen ontvangt u automatisch de prijs op de door u opgegeven 
bankrekening. 
 
Wat gaat de club doen met het geld van de Sponsorloterij? 

Onze vereniging heeft de afgelopen jaren door incidentele inkomsten zoals het 
parkeergeld bij de Open Dag van de Luchtmacht en het inventariseren van 
glasvezelaansluitingen, extra dingen kunnen doen, maar nu kunnen ook wij een extra 
steuntje in de rug goed gebruiken. 
Rksv Volkel wil de extra inkomsten die verkregen worden via de Sponsorloterij 
besteden aan onder andere het volgende: 
- inzetten voor extra activiteiten voor de jeugdteams;  
- extra zaalhuur voor de jeugd tijdens de winterstop; 
- toevoegen aan reservering voor 75-jarig jubileum in 2012; 
- materiaal, zoals ballen, shirts etc. 
 
Op http://www.sponsorloterij.nl vindt u meer informatie over de Sponsorloterij en 
daar kunt u zich ook aanmelden om voortaan mee te gaan spelen. 
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We weten dat er veel leden zijn die al geruime tijd meedoen met deze loterij en aan 
die mensen willen we vragen om onze club voortaan als hun goede doel te benoemen. 
Dit omzetten kan ook via dezelfde site. 
In de aanmeldbon op de website kunt u Volkel selecteren als club waarvoor u wilt 
meespelen. Dus, vul de bon in en steun onze club!! 
Ook op onze website www.rksv-volkel.nl komt een link naar de site van de 
Sponsorloterij.  
 
De komende periode zal er ook op nog andere wijzen binnen onze club aandacht aan 
deze actie worden besteed. 
 
Wanneer u nog vragen heeft over bovenstaande of graag mee wilt doen aan de Loterij 
en u komt er via internet niet uit, schroomt u dan niet om mij aan te spreken of om 
een mailtje te sturen naar: penningmeester@rksv-volkel.nl . 
 
 
Rob van Beem 
 

 

 

WK-POOL 2010 
 

Op het moment dat dit clubblad wordt verspreid, zitten we nog een ruime maand voor 
aanvang van de Wereldkampioenschappen Voetballen in Zuid-Afrika die op 11 juni 
beginnen. 
Als de vorm van ‘onze’ grote voetballers zo blijft als de afgelopen periode bij hun 
clubs, zouden we met Oranje zo maar ver kunnen komen in het toernooi. 
Via de website van de club (www.rksv-volkel.nl) komt er een verwijzing naar een  
WK-POOL voor de leden van rksv Volkel, die wordt beheerd door Wout Schepers en Ad 
Kuipers.  
We gaan er even van uit dat iedereen in staat zal zijn om het formulier via de site in 
te vullen, en wanneer dat niet het geval is, kunt u het formulier uitprinten en zelf met 
de pen invullen en in de brievenbus bij de voetbalclub deponeren. Dit dient dan wel te 
gebeuren vóór 6 juni 2010 zodat Wout en Ad deze gegevens ruim voor het toernooi 
begint, kunnen behandelen. 
Degenen die de mogelijkheid op internet gebruiken, kunnen dit tot aanvang van het 
toernooi doen. 
Wanneer u meespeelt in deze pool, gaat u er mee akkoord dat er van uw rekening € 
5,-- wordt geïncasseerd als inschrijfgeld. U hoeft zelf dus niets over te maken dan wel 
contant af te rekenen.  
Uiteraard zijn er ook prijzen te winnen en op het reglement bij de pool is te lezen hoe 
het prijzengeld wordt verdeeld. 
 
Op deze manier heeft u dus mooi de gelegenheid om eindelijk te laten zien dat u 
inderdaad meer verstand (of geluk) heeft van voetballen dan uw clubgenoten en 
wanneer u zelf meespeelt zult u merken dat u intensiever het toernooi volgt.  
In ieder geval alvast veel succes met invullen !! 
 
 
Rob van Beem 
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Volkel 7 Zever 

Volkel 7 blijft derde 

Gemert, zondag 7 maart 2010 
 
Na 3 maanden winter wordt de competitie hervat. Volkel 7 doet het verrassend goed met een 
derde plaats op 9 punten van de 2 koplopers. De laatste keer dat Volkel 7 9 punten achter 
stond op de koploper dateert van het seizoen 2008-2009 toen Volkel 7 na 3 wedstrijden 9 
punten minder had dan de koploper. Dit seizoen gebeurt dat dus pas na 11 wedstrijden. 
De doelstelling van het seizoen 2009-2010 is meer punten behalen dan vorig seizoen. Bij het 
behalen van deze doelstelling zal Volkel 7 dit aan het einde van het seizoen bij Van Zutven als 
een kampioenschap gaan vieren. Het eerste resultaat is inmiddels behaald. De eerste 
kantineperiode werd door Volkel overtuigend in de wacht gesleept. 
In Gemert stond om 10:00 uur eindelijk weer eens een wedstrijd van Volkel 7 op het 
programma. Met een zo goed als complete selectie begon de reis. Roel van Tiel en Henk van 
Veggel waren ongeoorloofd afwezig.  
Voor de wedstrijd liet Klaas Verstegen, samen met Andre Koenen de Twin Towers, een 
krantenartikel lezen aan de scheidsrechter. De inhoud hiervan staat onder gepubliceerd. 
Mark School had een primeur. Hij ging experimenteren door met 2 linker schoenen te 
voetballen. Hoewel het leek alsof meerdere spelers dit probeerden, was hij toch echt de enige.  
Na statistische analyse van de resultaten van dit wetenschappelijke experiment is duidelijk 
geworden dat voetballen met 2 linker schoenen niet slechter gaat dan met een linker en 1 
rechter.  
Naast baanbrekend wetenschappelijk onderzoek werd er ook nog gevoetbald. Op een bevroren 
veld kwam Volkel 7 in de eerste helft met 1-0 achter. Dit doelpunt was het hoogtepunt van de 
eerste helft in een gelijkopgaande wedstrijd.  
 
In de tweede helft stond er bijna een compleet ander elftal in het veld. Dit had niks te maken 
met een donderspeech in de rust maar met het grote aantal wissels. De wedstrijd werd een 
stuk aantrekkelijker. Na een handvol kansen voor Volkel 7 bleek ook Roy v.d. Brand 2 
linkerschoenen aan te hebben. Een compleet mislukte voorzet vanaf rechts verdween achter 
de Gemertse keeper in het doel.  
Na deze meevaller werd het duel helemaal open. Kansen over en weer werden niet 
benut. Johnny Reijnen redde een paar keer.  
De wedstrijd leek in een terecht gelijkspel te eindigen. Een speler dacht hier anders over. In de 
rebound legde Andre Koenen de bal in het netje. Met nog een kwartier te voetballen kwam 
Volkel 7 onder grote druk te staan, maar Johnny Reijnen liet zich niet meer passeren. Drie 
punten in de tas en terug naar Volkel. Volkel 7 blijft in ieder geval derde. 
 

Bron: een of andere krant. De auteur kreeg dit artikel uitgescheurd aangeleverd en weet niet 
uit welke krant dit komt. 
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Volkel 7 Zever 
 

Volkel 7 – Hapse Boys 8 
14-3-2010 1e bijveld 
 
Onder een door wolken bedekte stralende lentezon 
maakte het massaal af laten wetende publiek zich op 
voor een baggerwedstrijd. Dit gebeurde niet voordat 
Sander, Edwin en Klaas te laat kwamen. Roel was 
helaas op tijd. 
 
De baggerwedstrijd ging niet door, want het was droog. Toch was het spel niet om 
aan te zien. De tegenstanders waren geen Hapsklare brokken.  
Na een kwartier werd de ban gebroken door een oerlelijke goal van Ruud. Even later 
zette Joris de sneltrein aan en scoorde na een lange rush van eigen helft. In de 
tussentijd was Klaas al drie keer over de bal gestruikeld. Hij was hierdoor zo 
geïrriteerd dat hij de keeper van de tegenstander een rode kaart aansmeerde. Dit was 
ook de enige gewelddadige overtreding in de hele wedstrijd.  
Voor rust kwam de bal uiteindelijk na een niet zo vloeiende combinatie voor de voeten 
van Sander en de bal vloog in de kruising. Ruststand 3 – 0. 
In de tweede helft was het gelopen koers. De Hapsklare brokken dachten meer aan 
eten dan aan voetballen. Joris maakte de 4-0 door een voorzet binnen te lopen. Klaas 
scoorde nog schitterend de 5 – 0 en lelijk de 6-0. Patrick was heel egoïstisch en zag 
enkele vrijstaande medespelers over het hoofd: 7 – 0. Slotakkoord was voor Selim die 
de 8 – 0 aantekende. Hoogtepunt van de wedstrijd was de assist van Edwin terwijl hij 
op de bank zat. In de derde helft liep de score nog verder op. 
Zoals elk jaar doet Volkel 7 dit jaar ook niet mee aan de 2e en 3e kantineperiode, 
deze keer alleen niet wegens succes in de eerste periode. 
Binnen het elftal beginnen bepaalde zaken op de vallen. Als Wilco keept bij het vierde, 
gaat het goed met Volkel 7. Andre Koenen wilde ook graag in het wedstrijdverslag. Bij 
deze. 
Cor de Jager heeft vandaag meer kilometers gemaakt, dan normaal voor zijn werk 
naar Oostenrijk. John heeft heel slecht gekeept, want hij heeft geen enkele redding 
verricht. Klaas had na de wedstrijd 2 uur nodig om te douchen. Door zijn 2 goals 
moest hij een groot ego wassen. 
 

LEO LOURENSSEN NIEUWE DAMESTRAINER 
 
Het bestuur is verheugd mede te kunnen delen dat we voor de damesafdeling m.i.v. 
het seizoen 2010-2011 een nieuwe trainer hebben kunnen aanstellen. 
Na goed overleg tussen bestuur en begeleiding heeft Leo Lourenssen aangegeven de 
functie in te willen vullen en daar zijn we als bestuur ontzettend blij mee. 
In deze categorie zijn de gegadigden dun gezaaid en zijn we natuurlijk extra content 
met het feit dat we de vacature binnen de vereniging in kunnen vullen. 
Leo is natuurlijk alom bekend binnen de club waar hij zijn sporen al ruimschoots heeft 
verdiend. Hij is al verschillende jaren actief als trainer binnen onze vereniging. Vorig 
seizoen is hij nog kampioen geworden met de Meisjes A1. 
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de damesafdeling samen met Leo een 
mooie toekomst tegemoet gaat. Leo veel succes. 
 
Het bestuur 
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 Merefeldia dames 1 – Volkel dames 1 
 
 
Op deze regenachtige zondagochtend moesten we het opnemen tegen de dames uit 
Nederweert! Om kwart over 10 moesten we verzamelen in de kantine. Uitslapen voor 
velen en voor sommigen verslapen. Jeee 2 kannen bier. 
Nadat iedereen er was konden we beginnen aan onze lange rit. Op naar Limboland. 
Na ongeveer 50 minuten rijden waren we aangekomen op het voetbalveld in 
Nederweert. Om 12:00 uur begonnen we aan de wedstrijd in een modderpoel.  
Na 100 kansen te hebben gemist kregen de dames van Merefeldia een kans en die 
leidde tot een corner. Merefeldia nam de corner, Britt wilde de bal wegwerken, maar 
ze was even vergeten dat we aan het voetballen waren en dacht dat het volleyballen 
was. Penalty. De penalty werd benut, maar het scheelde niet veel. Na veel op en neer 
gespeeld te hebben kregen we dan eindelijk geluk en de bal lag in het net. Goed zo 
Lynn,  1-1. Rust. Druk blijven zetten en dan overroelen we ze. Na 85 minuten na 100 
geweldige reddingen van onze keepster Linda v/d Wijst, schoot Fem de bal alweer 
op de paal. Marieke had dit natuurlijk allang verwacht en stond op de goede plek op 
het juiste moment. Ze maakte ’m beheerst af. Hoppa 1-2. Met de 3 punten op zak 
konden we weer fijn terug naar Volkel. 
 
 
 
Wist u dat: 
 
 
? Slikje en Hans vanmorgen te laat waren 
? We nog 1 kannetje bier van Slikje krijgen en nog wel 5 van Hans 
? Sabine leuke herinneringen heeft aan haar vakanties in Spanje 
? Ze daar poppers heeft ontdekt en dit graag met ons deelde 
? Iedereen van ons team erg verbaasd was dat Sabine dit heeft gedaan, omdat 
   we haar toch wat braver ingeschat hadden 
? Wendy van Dijk denkt dat ze geen bijnaam heeft 
? Wij er toch wel een paar voor haar hebben? 
? Nieuwe bijnamen altijd welkom zijn 
? Je suggesties kunt sms-en naar 06-46221290 (vraag naar Hettie) 
? In de kleedkamer de stoppen waren doorgeslagen 
? Lieke’s idee om een stekkerdoos mee te nemen toch niet zo goed werkte 
? Linda v/d Wijst de Woemen (volgens Wendy D) of the match was 
? Het 3e ofwel Willem v/d Brandt een geweldige grap had:  Hoe kun je in een 
vrouwenteam nou een MAN of the match hebben? 
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Statistieken 
 

Door omstandigheden zijn de statistieken van het beste team en het beste jeugdteam 
deze keer niet beschikbaar. Des te spannender is het volgende keer. 
 

Topscoorder(ster) van de maand Maart: 
 

Nr. Naam Team Totaal 

1. Femke Riepe Dames 1 5 
2. Lynn v. Hooff Dames 1 4 

3. Wout Scheepers Volkel 3 3 

  Martijn Verkuijlen Volkel 4 3 

  Selim Ilhan Volkel 7 3 

  Joris v. Delst Volkel 7 3 

  Ivo Teeuwen Veteranen 3 

  8 speler(sters) met 2 doelpunten 

  31 speler(sters) met 1 doelpunten 
 
 

 
 

Topscoorder(ster) van het seizoen: 
 

Nr. Naam Team Totaal 

1. Selim Ilhan Volkel 7 13 
2. René Peerenboom Volkel 5 10 

  Lynn v. Hooff Dames 1 10 

  Femke Riepe Dames 1 10 

5. Robert Raaijmakers Volkel 5 8 

6. Nick Hermans Volkel 6 7 

7. Geert Verkuijlen Volkel 2 6 

  Klaas Verstegen Volkel 7 6 

9. Mark v.d. Berg Volkel 1 5 

  Kenny v. Hal Volkel 2 5 

  Martijn v. Grinsven Volkel 3 5 

  Martijn Verkuijlen Volkel 4 5 

  Ronnie Smulders Volkel 4 5 

  Frans Bongers Veteranen 5 

  Ivo Teeuwen Veteranen 5 

  Karen Smits Dames 1 5 

  9 speler(sters) met 4 doelpunten   

  15 speler(sters) met 3 doelpunten 

  21 speler(sters) met 2 doelpunten 

  27 speler(sters) met 1 doelpunten 
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Koning(in) van de assist van de maand Maart: 

 

Nr. Naam. Team. Assist. Doelpunten. 

1. Selim Ilhan Volkel 7 4 3 

2. Thijs v. Bree Volkel 1 4 0 

  Jan Leliveld Volkel 4 4 0 

4. Lieke v.d. Rijt Dames 1 3 0 

  10 speler(sters) met 2 assist   

  29 speler(sters) met 1 assist   
 

 
 
 
 
 
 

Koning(in) van de assist van het seizoen: 
 
 

Nr. Naam. Team. Assist. Doelpunten. 

1. Selim Ilhan Volkel 7 13 13 

2. Roy v.d. Brandt Volkel 7 8 4 

3. Jan Leliveld Volkel 4 8 3 

4. Teun v. Bakel Volkel 5 8 2 

5. Rene Peerenboom Volkel 5 7 10 

6. Frans Bongers Veteranen 6 5 

7. Teun Pennings Volkel 2 6 1 

8. Lynn v. Hooff Dames 1 5 10 

9. Kenny v. Hal Volkel 2 5 5 

  Ivo Teeuwen Veteranen 5 5 

11. Marieke Wouters Dames 1 5 2 

12. Mari Verkuijlen Volkel 6 5 1 

13. Harm v.d. Zanden Volkel 5 5 0 

  5 speler(sters) met 4 assist     

  13 speler(sters) met 3 assist     

  23 speler(sters) met 2 assist     

  51 speler(sters) met 1 assist     
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Keeper(ster) van de maand Maart: 

 

Nr Naam Team Tegengoals Wedstrijden Gemiddeld 

1. John Reijnen Volkel 7 1 2 0,50 
2. Willem v.d. Brandt Volkel 3 2 3 0,67 

  Linda v.d. Wijst Dames 1  2 3 0,67 

4. Maarten Derks Volkel 4 3 3 1,00 

5. Mart Bos Veteranen 5 4 1,25 

6. Wout Cobussen Volkel 1 5 3 1,67 

7. Britt v. Hooff Dames 1  2 1 2,00 

8. Wilco v. Nuland Volkel 4 7 3 2,33 

9. Wim v.d. Locht Volkel 5 5 2 2,50 

10. Joost Eurlings Volkel 2 10 3 3,33 

11. Pieter Peerenboom Volkel 6 12 3 4,00 
 
 

Keeper(ster) van het seizoen: 
 

Nr Naam Team Tegengoals Wedstrijden Gemiddeld 

1. Mart Bos Veteranen 13 18 0,72 
2. Willem v.d. Brandt Volkel 3 17 14 1,21 

3. Britt v. Hooff Dames 1  14 11 1,27 

4. Wout Cobussen Volkel 1 19 13 1,46 

5. John Reijnen Volkel 7 16 10 1,60 

6. Wilco v. Nuland Volkel 4 21 12 1,75 

7. Joost Eurlings Volkel 2 30 14 2,14 

8. Wim v.d. Locht Volkel 5 35 12 2,92 

9. Pieter Peerenboom Volkel 6 36 10 3,60 

   ….. 
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Volkel F1 
 

Voorgaande aan de belangrijke wedstrijd HVV Helmond 1 – Volkel 1 werd op uitnodiging van 
de jeugdafdeling van Helmond een voorwedstrijdje gespeeld tussen de F2 van Helmond en de 
F1 van Volkel. Hier een kort verslagje door een speler van de F1. 
Na de aftrap kwamen wij al snel voor. De eerste goal werd gezet door Fenno. Daarna scoorde 
Jesse 3x achter elkaar. De ruststand was dan 0-4.  
 

 

 

 

Na de rust waren wij veel beter wij scoorden heelveel en 

snel achter elkaar. De goals werden nog gemaakt door Jorit, 

Tycho, Jesse, Dustin en ik.  

 

 

 

 

 

 

Eindstand 0-11. Bram onze keeper had de tweede helft 

niets te doen. Na de wedstrijd kregen we nog drinken en 

chips. Voor het begin van het 1
e
  mochten we hand in hand 

 met de grote voetballers het veld oplopen.   

 

 

Daarna hebben we met zijn allen naar het eerste gekeken de 1
e
 helft. Het was een hele leuke middag.  

 

Het was voor de F1 een hele leuke ervaring. Namens spelers en begeleiding van 

de F1 bedanken we HVV Helmond dan ook voor de leuke middag. 
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ACHTER DE SCHERMEN 
 
Achter de schermen deze keer: 

 

Wim van Tiel. 
 
 
 
Wim is bekend als de man die op zondagmiddag het veld 
op rent om de mannen van ons eerste elftal weer op te 

lappen bij een blessure. 
Wat veel mensen niet weten is dat hij samen met Hans van den Hoogen ook de 
verzorging op zich neemt op trainingsavonden. Voor tapen, sportmassage of een 
ondersteunend verband, staat Wim tijdens de trainingsavonden paraat. Niet alleen voor 
het vaandelteam, maar voor alle leden, van de jongste F-jes tot en met, zoals je op de foto 
ziet, de oudste veteranen.  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wim is hiervoor altijd op het sportpark 
aanwezig tenzij…………  
 
……………………….P.S.V. thuis voetbalt. 
 

 
 
 

Wim, je werk wordt zeker 
gewaardeerd! 



Klupproat 36ste jaargang nr. 2 April 2010 

rksv Volkel   blz. 25 

 

Warenhuis Coppens 2-ster sponsor 
 

 
 

 
Onlangs is Warenhuis Coppens uit Volkel 2-ster sponsor geworden. De familie 
Coppens is al jarenlang een trouwe sponsor van allerlei zaken binnen onze vereniging. 
We zijn dan ook zeer verheugd dat de familie Coppens 2-ster sponsor is geworden. 
 
Al meer dan 34 jaar is Coppens Warenhuis in Volkel een begrip in de wijde omgeving. 
Het warenhuis heeft een constant en groot assortiment op uiteenlopende gebieden. 
Van huishoud- en tuinartikelen tot gereedschap en speelgoed en van vloerbedekking 
en meubelen tot verlichting, tuinmeubelen en fitnessapparatuur. Doordat Coppens 
rechtstreeks inkoopt, kan men de prijzen laag houden. In de seizoenhal vindt u in het 
voorjaar en in de zomer het grootste aanbod in tuinmeubelen van de regio. In de 
laatste maanden van het jaar 'n zeer groot assortiment vuurwerk en zij beginnen het 
jaar altijd met 'n groot assortiment carnavalskleding en aanverwante artikelen. 
Coppens Warenhuis is te vinden aan de Lagenheuvelstraat 11 te Volkel. Meer 

informatie over warenhuis Coppens vindt u op www.coppenswarenhuis.nl.  
 

Wij danken Jan en John Coppens veel deze gulle geste. De trainingspakken zullen 
door de mannen van Volkel B1 met veel plezier gedragen worden. 
 

Sponsorcommissie rksv VOLKEL 
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Volkel wint bij koploper HHV Helmond   
18 april 2010,GB 

 

Volkel ging in Helmond van start met weer Ruud Verstegen achter de spitsen. 
Met de beste bedoelingen om bij de koploper een punt mee te nemen en zo 
de voorsprong op Milsbeek wellicht uit te bouwen en in te lopen op 
Vitesse'08 en/of Mierlo Hout. Aan het einde was het in dubbel opzicht een 
zonnige dag: 0-1 en dus drie punten mee naar Volkel.  

 
In het begin zocht Volkel nog 
duidelijk even naar het juiste ritme 
maar de eerste aanvalsgolven 
werden met man en macht 
gekeerd. Niet altijd mooi maar wel 
effectief. Geleidelijk worstelden de 
gasten zich onder de druk uit en 
waren zij meer dan gelijkwaardig. 
Net als in de thuiswedstrijd kwam 
Volkel op 0-1 net na rust en nu 
gaven zij dat niet meer af. Een 
grote verrassing maar verdiend.  
 
 

 
Het duurde wel twintig minuten voordat de eerste goede kans van Volkel viel te 
noteren. Een strakke corner vanaf rechts met de linker genomen draaide naar de 
tweede paal waar de meegekomen Rob van der Zanden net over de kruising kopte.  
 

 
 

 

Een paar minuten later combineerden Stijn van Cuijk en Ruud Verstegen prima door 
de defensie en stelden Thijs van Bree op rechts in schietpositie maar zijn schot was te 
zwak. 
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De talrijke Volkelse supporters – waaronder een echte motorclub – begonnen er in te geloven 
dat hier een punt te halen was.  

 

 
 
Volkel bleef echter ook af en toe riskant uitverdedigen met de veel kort spel en tikjes terug, 
maar het liep goed af. De laatste lijn was alert van begin tot eind. Volkel kreeg steeds meer 
greep op de wedstrijd ondanks, dat er regelmatig een in het gras belandde. Daarbij moest met 
name Ruud Verstegen het ontgelden, maar ook de enkels Rob van der Zanden haalden maar 
net het eindsignaal. Bij de rust was het 0-0.  

 
Na een minuut of zeven 
kreeg Bas van der Rijt een 
dot van een kans na een 
goed uitgespeelde aanval. 
Vanaf rechts naar binnen 
komende schoot hij met links 
helaas te zwak in. Maar 
Volkel liet zich al weer zien 
en knoopte goed aan bij het 
spel van de eerste helft. Nog 
geen 60 tellen later claimde 
heel Volkel een penalty 
wegens een handsbal op een 
paar meter voor de doellijn, 
maar de scheidsrechter had 
het kennelijk niet gezien.  
 

De heftige protesten van Volkel onthield hij gelukkig wel en amper twee minuten later werd de 
pingel wel gegeven, nadat Ruud Verstegen omver werd gelopen bij het binnenstormen van het 
zestienmetergebied. Stijn van Cuijk liet de keeper vanaf 11 meter kansloos 0-1. Een verdiende 
voorsprong.  
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Na een uur spelen was hij weer kansrijk, maar hij werd 
teruggefloten wegens vermeend buitenspel. Er brak een 
spannende tijd aan want HVV wilde nog steeds 
kampioen worden en Volkel wilde er met drie kostbare 
punten vandoor, die wel eens het klassebehoud kunnen 
betekenen.  
 
HVV  incasseerde de ene na de andere gele kaart en 
bewees zich daarmee ook geen goeie dienst voor de 
komende wedstrijden. De frustratie nam echter de 
overhand. Volkel bleef voetballen en schiep zich de 
beste kansen. Eigenlijk stelde HVV er niet veel echt 
gevaar tegenover. Uiteraard was dit ook nog steeds de 
verdienste van de zwoegers bij Volkel achterin en op het 
middenveld.  
 

 
 

 
Twintig minuten voor tijd had Jan Schouten ook bij het 
Helmondse doel bijna beslissend ingegrepen. Een vrije 
trap vanaf rechts kopte hij bij de tweede paal duikend 
bijna binnen. De overwinning  van Volkel kwam niet 
meer in gevaar.  
Verdiend en heel erg belangrijk. Klasse. Festilent: geen 
dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Volkel: Wout Cobussen, Rick Verstegen, Erwin van Dooren, Rob van der Zanden, Jan 
Schouten,Rik Verwijst, Wiljan Wijnen, Bas van de Rijt, Ruud Verstegen, Stijn van Cuijk  en 
Thijs van Bree. 
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Frans bedankt voor de pen, 
 
 
Ik mag blij zijn dat ik van zo’n goeie trainer, waar we dit jaar afscheid van gaan 
nemen omdat hij denkt het 2de nog wat bij te kunnen leren, de pen krijg. 
Ik als die meest bedreven leerling, die het in zich heeft om een topper te worden.  
Nou worden ??!! Dat ben ik al eens een keer geweest, maar daar ben ik mee onderuit 
gegaan of te wel rustend lid geworden, want om iedere week een topper te zijn hou ik 
niet vol. 
 
Mijn naam is Teun van Bakel. In het dagelijkse leven ben ik kok en ben werkzaam bij 
party Catering Verstraten. En daar heb ik het goed naar mijn zin. 
Mijn verdere hobby’s zijn tennissen en zaalvoetballen, nu nog bij de Hyundai Boys, 
maar vanaf volgend seizoen bij het sterren team waar héél véél zaalvoetbalteams 
jaloers op zijn : Horti-Consult. 
In het weekend ben ik ook vaak te vinden in de kroeg in Volkel, waar ik vele uurtjes 
doorbreng met mijn maten. 
 
Verder voetbal ik in het 5de , waar we onderling altijd veel schik hebben, ook al halen 
we dit jaar een keer niet zo veel punten. 
Ook train ik op donderdag de C1 samen met mijn maat Maickel en naderhand train ik 
zelf mee met de C-selectie waar ik regelmatig de snoepzak win met het mooiste 
doelpunt. 
Zaterdags ben ik ook nog wel eens op de velden te vinden als scheids en achter de 
bar met de kantine dienst. 
  
Nou dit was het wel zo’n beetje. 
 
Dan de pen: het was even denken maar hij gaat naar mijn meest gedreven coach 
EDDY Jansen, waar iedere speler van ons veel respect voor heeft, alleen zo komt het 
niet altijd over omdat bijna alles wat hij zegt niet altijd serieus over komt.  
 
Veel succes ermee !!  
  

De groeten, 
Teun van Bakel 
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Cooling down 
 
Bij het Jeugdportret-artikel van vorige keer was de foto van Birgit Lourenssen helaas 
weggevallen. Daarom plaatsen wij deze nu alsnog met excuses aan Birgit. 

 

 

                                                                            
 
 
 

 

Maak ook maar eens een stukje voor het volgende blad! Er is vast wel iets waarover  
je wat wilt schrijven. Iets wat je beleefd hebt. Of iets wat je zou willen zien gebeuren. 
We helpen zo nodig wel een beetje. 
 
De redactie 

 

 

Deadline kopij: 
 

 
Zaterdag 12 juni 2010 in de mailbox, en wel naar: 

 
clubblad@rksv-volkel.nl 

 
 

Dan komen we voor de vakantie nog uit met de afsluiting van het seizoen. 

 


